
 

মৎস্য অধিদপ্তরেে                       ১ম শ্রেধিে ক্যাডাে ক্ম মক্র্মারদে 

র্াধিক্া (২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্ মবছে)  

ক্রধমক্

নং 

নাম, পদবী ও ক্ম মস্থি 

 

জন্মর্াধেখ ৫৯ বছে 

পূর্ীে র্াধেখ 

ধপ আে এি 

গমরনে র্াধেখ 

1.  জনাব ছারিহ আহমদ 

অধর্ধেক্ত মহাপধেচািক্ (অঃদাঃ) ও  

প্রিান ববজ্ঞাধনক্ ক্ম মক্র্মা ও 

উপপধেচািক্, মৎস্য পধেদর্ মন ও মানধনয়ন্ত্রি 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্যভবন, ঢাক্া 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 

2.  জনাব শ্রমাঃ মরনায়াে শ্রহারেন 

উপপধেচািক্ (অর্ ম ও পধেক্ল্পনা)  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাক্া 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬-২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 

3.  জনাব শ্রমাঃ শ্রমার্ারেফ শ্রহারেন  

অধ্যঅ 

মৎস্য প্রধর্অি ইনধিটিউট, চাঁদপুে 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 

4.  জনাব শ্রর্খ শ্রমাহাম্মদ শ্রমছবাহুি হক্ 

অিঅয 

মৎস্য ধডপ্লমা ইনধিটিউট, ধেোজগঞ্জ 

২৪/০৮/১৯৬০ ২৩/০৮/২০১৯ ২৪/০৮/২০১৯ 

5.  জনাব আবু োইদ শ্রমাঃ োরর্দুি হক্  

মহাপধেচািক্ (চিধর্ দাধয়ত্ব)  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাক্া 

২৫/০৯/১৯৬০ ২৪/০৯/২০১৯ ২৫/০৯/২০১৯ 

6.  জনাব র্পন কুমাে পাি  

উপপধেচািক্  

মৎস্য অধিদপ্তে, ময়মনধেংহ ধবভাগ 

০১/১০/১৯৬০ ৩০/০৯/২০১৯ ০১/১০/২০১৯ 

7.  জনাব ড. শ্রর্খ র্ধফকুে েহমান 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, নড়াইি 

০৫/১০/১৯৬০ ০৪/১০/২০১৯ 

০৫/১০/২০১৯ 

8.  জনাব শ্রমাঃ অধিয়ুে েহমান 

উপপধেচািক্ 

মৎস্য অধিদপ্তে, বধের্ািধবভাগ, বধের্াি 

১১/১০/১৯৬০ ১০/১০/২০১৯ ১১/১০/২০১৯ 

9.  ড.শ্রমা: আবুি হাছানার্  

উপপধেচািক্ (োমুধিক্) (ধনজরবর্রন) ও 

পধেচািক্ (োমুধিক্, অ.দা), োমুধিক্ মৎস্য 

দপ্তে আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 

১৬/১০/১৯৬০ 

 

১৫/১০/২০১৯ 

১৬/১০/২০১৯ 

10.  জানব শ্রমাহাঃ বজলুে ের্ীদ 

উপপধেচািক্  

মৎস্য অধিদপ্তে, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা  

২৪/১০/১৯৬০ ২৩/১০/২০১৯ ২৪/১০/২০১৯ 

11.  জনাব এনারয়র্ শ্রহারেন শ্রচৌধুেী                  

 শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা, নাোয়িগঞ্জ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, নাোয়িগঞ্জ 

২৭/১০/১৯৬০ ২৬/১০/২০১৯ ২৭/১০/২০১৯ 

12.  জনাব শ্রমাঃ আক্তাে উধিন 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্  

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে দপ্তে, র্রর্াে 

১১/১১/১৯৬০ ১০/১১/২০১৯ 

১১/১১/২০১৯ 



 

ক্রধমক্

নং 

নাম, পদবী ও ক্ম মস্থি 

 

জন্মর্াধেখ ৫৯ বছে 

পূর্ীে র্াধেখ 

ধপ আে এি 

গমরনে র্াধেখ 

13.  জনাব শ্রমাঃ আবদুি কুদ্দুে আক্ন্দ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা, কুধমল্লা 

২২/১২/১৯৬০ ২১/১২/২০১৯ ২২/১২/২০১৯ 

14.  জনাব ক্াধজ ইক্বাি আজম 

উপপধেচািক্ 

মৎস্য অধিদপ্তে, ঢাক্া ধবভাগ, ঢাক্া  

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

15.  জনাব সুির্ান আহরমদ 

উপপধেচািক্ 

মৎস্যঅধিদপ্তে, ধেরিট ধবভাগ, ধেরিট 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

16.  জনাব হাোন শ্রফেরদৌে েেক্াে 

উপপধেচািক্ 

মৎস্য অধিদপ্তে, োজর্াহী ধবভাগ, োজর্াহী 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

17.  জনাব শ্রমাঃ আধমনুি ইেিাম 

উপধেচািক্ 

মৎস্য প্রধর্অি এক্ারডধম, োভাে, ঢাক্া 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

18.  জনাব হরেন্দ্রনার্ েেক্াে 

বৃহত্তে র্রর্াে শ্রজিায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রক্ল্প 

র্রর্াে 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

19.  জনাব শ্রমাঃ আব্দুি িধর্ফ 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে দপ্তে, ধদনাজপুে 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

20.  জনাব শ্রমাঃ আব্দুি জধিি ধময়া 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা  

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, জয়পুেহাট 

০৬/০১/১৯৬১ ০৫/০১/২০২০ ০৬/০১/২০২০ 

21.  জনাব শ্রমাঃ ছেওয়াে জাহাঙ্গীে 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্  

শ্রজিা মৎস্য ক্র্ক্র্মাে দপ্তে, োংগামাটি 

১২/০১/১৯৬১ ১১/০১/২০২০ ১২/০১/২০২০ 

22.  জনাব েিধজৎ কুমাে পাি 

উপপধেচািক্ 

মৎস্য অধিদপ্তে, খুিনা ধবভাগ, খুিনা 

১৫/০১/১৯৬১ ১৪/০১/২০২০ ১৫/০১/২০২০ 

23.  জনাব শ্রমাঃ েধফকুে েহমান 

অধ্যঅ 

মৎস্য ধডরপ্লামা ইন্সটিটিউট, চাঁদপুে 

০৫/০২/১৯৬১ ০৪/০২/২০২০ ০৫/০২/২০২০ 

24.  ড. শ্রমাঃ ধজল্লুে েহমান 

িক্উপপধেচা  (মৎস্য চাষ)  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাক্া 

২০/০২/১৯৬১ ১৯/০২/২০২০ ২০/০২/২০২০ 

25.  জনাব শ্রমাঃ আব্দুে োিাম 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্ 

মৎস্য অধিদপ্তে, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা 

০১/০৩/১৯৬১ ২৯/০২/২০২০ ০১/০৩/২০২০ 

26.  জনাব শ্রমাঃ েধফকুি ইেিাম 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্ 

 শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, শ্রমরহেপুে  

(েংযুক্ত মৎস্য ভবন, ঢাক্া। 

০১/০৩/১৯৬১ ২৯/০২/২০২০ ০১/০৩/২০২০ 



 

ক্রধমক্

নং 

নাম, পদবী ও ক্ম মস্থি 

 

জন্মর্াধেখ ৫৯ বছে 

পূর্ীে র্াধেখ 

ধপ আে এি 

গমরনে র্াধেখ 

27.  জনাব অমি ক্াধি োয় 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে দপ্তে, বারগেহাট 

০২/০৫/১৯৬১ ০১/০৫/২০২০ ০২/০৫/২০২০ 

28.  জনাব শ্রমা: র্ামীম হায়দাে 

উপপধেচািক্ (ধচংধড়),  

মৎস্যঅধিদপ্তে, মৎস্যভবন, েমনা, ঢাক্া 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ 

 

০১/০৬/২০২০ 

29.  জনাব শ্রমা: েমজান আিী  

উপপধেচািক্ (প্রর্ােন)   

মৎস্যঅধিদপ্তে, মৎস্যভবন, েমনা, ঢাক্া 

০৯/০৯/১৯৬১ ০৮/০৯/২০২০ 

 

০৯/০৯/২০২০ 

30.  জনাব শ্রমাঃ িধর্ফুে েহমান 

প্রিান ববজ্ঞাধনক্ ক্ম মক্র্মা 

োমুধিক্ মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা 

ইউধনট,চট্টগ্রাম 

২৬/০৯/১৯৬১ ২৫/০৯/২০২০ 

 

২৬/০৯/২০২০ 

31.  শ্রমা: আব্দুি মধজদ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা, জামািপুে 

০১/১০/১৯৬১ ৩০/০৯/২০২০ ০১/১০/২০২০  

32.  জনাবরমা: ধমজানুে েহমান 

উপপধেচািক্ (ধফল্ড োধভ মে)  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাক্া 

০৩/১১/১৯৬১ ০২/১১/২০২০ ০৩/১১/২০২০ 

33.  জনাব আবুি খারয়ে শ্রমাঃ শ্রমাখরিছুে েহমান 

শ্রজিা মৎস্য ক্মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্মক্র্মা          , খাগড়াছধড় 

২৫/১২/১৯৬১ ২৪/১২/২০২০ ২৫/১২/২০২০ 

34.  জনাব শ্রমাহাঃ ওবাইদুল্লাহ্ 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, নওগাঁ 
৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০ 

35.  ক্াজী র্ামে আফরোজ 

পধেচািক্ (অভযিেীন মৎস্য)  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাক্া 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০   ০১/০১/২০২১ 

36.  জনাব শ্রমা: ধেোজুে েহমান 

প্রক্ল্প পধেচািক্, ব্রুডব্যাংক্ স্থাপন প্রক্ল্প 

(৩য়পর্ মায়) 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাক্া 

০৩/০১/১৯৬২ ০২/০১/২০২১ ০৩/০১/২০২১ 

37. জনাব েওর্ন আো শ্রবগম 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, বগুড়া 

১৮/০১/১৯৬২ ১৭/০১/২০২১ ১৮/০১/২০২১ 

38.  জনাব র্ঙ্কে েঞ্জন দার্ 

ধেধনয়ে েহক্ােী পধেচািক্ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে দপ্তে, ধক্রর্ােগঞ্জ 

১২/০২/১৯৬২ ১১/০২/২০২১ ১২/০২/২০২১ 

39.  জনাব নাোয়ন চন্দ্র মন্ডি 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, শ্রগাপািগঞ্জ 

১৭/০২/১৯৬২ ১৬/০২/২০২১ ১৭/০২/২০২১ 

40.  জনাব আ,ক্,ম, র্ধফক্-উজ-জামান 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, শ্রমৌিভীবাজাে 

 

০১/০৩/১৯৬২ 

 

২৮/০২/২০২১ 
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ক্রধমক্
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নাম, পদবী ও ক্ম মস্থি 

 

জন্মর্াধেখ ৫৯ বছে 

পূর্ীে র্াধেখ 

ধপ আে এি 

গমরনে র্াধেখ 

41.  জনাব শ্রমাঃ মধমনুি হক্ 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয় , চট্টগ্রাম 

০৮/০৪/১৯৬২ ০৭/০৪/২০২১ ০৮/০৪/২০২১ 

42.  
জনাব শ্রমাঃ শ্রমার্ােফ শ্রহারেন 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্ম 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, ধপরোজপুে  

০১/০৫/১৯৬২ ৩০/০৪/২০২১ ০১/০৫/২০২১ 

43.  জনাব প্রীধর্ষ কুমাে মধল্লক্ 

উপপধেচািক্ 

মৎস্য পধেদর্ মন ও মানধনয়ন্ত্রন, খুিনা 

০৭/০৫/১৯৬২ ০৬/০৫/২০২১ ০৭/০৫/২০২১ 

44.  জনাব শ্রমাঃ নুরুি ইেিাম 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মা 

শ্রজিা মৎস্য ক্ম মক্র্মাে ক্ার্ মািয়, টাঙ্গাইি 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১ 

 

 

  


